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Os dois maiores problemas das prisões brasileiras



Introdução Modelo

As prisões deveriam ser estabelecimentos em que 
condenados fossem penalizados e, ao mesmo 
tempo, recuperados para o convívio em sociedade, 
mas acabam realizando o inverso de seu propósito. 
O sistema carcerário brasileiro atual encontra-se 
falido, sem qualquer perspectiva de mudança 
positiva, e com reincidência de 70%. As principais 
razões para esse percentual tão alto são os dois 
maiores problemas de nossas prisões: T1 e T2.



Problemas:
Superlotação 

Número insuficiente de defensores públicos 

Proliferação de doenças 

Preconceito 

Reincidência 

Corrupção 

Rebeliões 
Ausência de programas educativos e de ressocialização

Crescimento do crime organizado
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema Os dois maiores problemas 
das prisões brasileiras, apresentando proposta de intervenção 
que respeite os Direitos Humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista.

Tema da Semana



Texto 1https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38537789



FERREIRA, Maiara Lourenço. A Privatização 
do Sistema Prisional Brasileiro. 2007. 82 f. 
Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade 
de Direito de Presidente Prudente, Presidente 
Prudente, São Paulo, 2007. Disponível em:. 
Acesso em: 28 out. 2015.

ATENÇÃO!  
Os textos de apoio 2, 3 e 4 têm a  

seguinte fonte:



O estado atual das prisões brasileiras
O Brasil possuía, em 2015, cerca de 563.526 detentos encarcerados e um 
déficit de 206.307 vagas no sistema prisional. Não é de se assustar que, em 
meio a tantas irregularidades, os direitos de presos sejam violados 
constantemente; com presídios sujos, sem condições humanas adequadas, 
com grande proliferação de doenças, estruturas precárias, dentre outras 
coisas nefastas, remetendo ao famoso autor Dante Alighieri [2], em sua obra 
“A Divina Comédia” quando começou a descrever com as mesmas 
características o Inferno.

O trabalho prisional é necessário
o trabalho tende a diminuir a chance de reincidência mais do 
que o próprio estudo, conforme explica: 
[...] quando comparamos o trabalho ao estudo, evidencia-se que ambos 
são significativos, porém, enquanto o estudo no cárcere diminui a 
probabilidade de reincidência em 39%, o trabalho na prisão diminui 
essas chances em 48%. Ou seja, os referidos dados não ratificam a 
hipótese apresentada no início desta pesquisa de que o efeito do estudo é 
superior ao do trabalho na reinserção social do apenado; [...]

Texto 2



A morosidade da justiça brasileira como fator determinante

A justiça brasileira é uma das justiças mais lentas do mundo, inclusive a 
de Pernambuco, sendo a mais lenta do país em 2010. Segundo o Conselho 
Nacional de Justiça, 
“[...] a taxa de congestionamento de processos de 1º grau no Estado é a 
maior do País. Os números são referentes a 2010. Segundo a pesquisa, 
82,4% dos processos acumulados no Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) passaram mais de um ano sem decisão.” (...) 

Portanto, a litigiosidade brasileira compromete muito a superlotação dos 
presídios, pois demonstra um sistema ultrapassado onde, somando com a 
falta de Defensores Públicos, ocasiona em 9 mil presos que já cumpriram 
sua pena, mas que em face de não possuírem uma assistência devida, 
continuam encarcerados.

Texto 3



A corrupção do sistema

A corrupção brasileira é, sem dúvidas, um tema que contribuiu e contribui 
para que o sistema prisional não melhore por diversos motivos. 
Os problemas orçamentários criados pelo governo federal também são de 
suma importância para a realização de alguns questionamentos. O 
Departamento Penitenciário Nacional emitiu relatório em 2005 com os 
custos estimados do déficit do sistema prisional, que gira em torno de 1,4 
bilhão de reais. Diante desse déficit, pode-se ter noção do tamanho do 
rombo que esse sistema possui, de difícil funcionamento com a escassez de 
recursos. Já em relação ao investimento do governo perante esse sistema, 
foram alocados 224 milhões de reais, algo equivalente a 16% da 
necessidade e necessário para reforma de estabelecimentos, 
melhorias estruturais, capacitação de funcionários etc. Como se 
não bastasse, o governo federal realiza diversos tipos de contingenciamentos 
de gastos em longos períodos, conforme o gráfico abaixo demonstra, 
referente ao período de 1995-2005: [10]

Texto 4



Continuação do Texto 4

Um caso interessante de corrupção ocorrera em Pernambuco, 
precisamente no Presídio Juiz Antônio Luiz L. De Barros, onde 
guardas penitenciários vendem as celas mediante o 
pagamento de aproximadamente 2 mil reais, visto que como o 
número de presos extrapola o limite da penitenciária, muitos 
familiares e amigos dos encarcerados se solidarizam para que estes 
tenham uma melhora em sua vida na prisão. Segundo explica a ONG 
Humans Right Watch, certos guardas abusam de seu poder legalmente 
instituído, como vendendo espaços para dormir. Como os leitos são 
poucos, há os chamados barracos, cubos de madeira ou de lençóis 
feitos por outros presos, que podem ser alugados ou vendidos 
mediante o pagamento que varia de 600 a 2.000 reais. Aos barracos 
mais altos, os preços tendem a baixar em face de serem menores e 
quentes.



Texto 5
O sistema carcerário se encontra falido, onde o preso é submetido a 
condições desumanas, em locais inabitáveis por qualquer ser humano, 
celas superlotadas em quase dez vezes sua capacidade, falta de 
atendimento médico, odontológico e psicológico, aumentando assim o 
risco de proliferamento de doenças, vide tuberculose, que possui 
um índice de contágio cem vezes mais alto para quem se 
encontra encarcerado. 
Diante deste caos prisional instalado em nossa sociedade, surge certas 
perguntas para reflexão: Será que o Estado deve continuar 
administrando esses locais? Será que a Administração Pública brasileira 
do jeito que se encontra, com entraves burocráticos e políticos 
desonestos, se preocupa com a situação carcerária atual? Será que não 
deveríamos tentar outros tipos de modelos de administração 
prisional, como a privatização/concessão? 
Os presos ali encarcerados um dia sairão, seja amanhã ou daqui a 20 
anos. Antes um preso que retorne profissionalizado e ressocializado do 
que um preso que entrou pelo cometimento de um furto e saíra como 
um traficante. Cabe a nossa sociedade começar a amadurecer sobre o 
tema, sob pena de ser tarde demais.
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